
Protokół Nr IV/2006
z Sesji Rady Gminy Jasło, która

  odbyła się w dniu 28 grudnia 2006 r

Sesja trwała 45 min.

W Sesji uczestniczyli radni z terenu gminy Jasło – (14 osób) – jak zał. lista obecności, Wójt 
Gminy Jasło P. Stanisław Pankiewicz, Zastępca Wójta Gminy Jasło P. Jan Lazar,  Skarbnik 
Gminy P. Janusz Pawlik , Sekretarz Gminy P. Małgorzata Dubiel oraz sołtysi wsi – jak zał. 
lista obecności.
Sesję otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Jasło P. Wojciech Piękoś.
Na wstępie powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad. Po czym Przewodniczący 
RG wniósł  do porządku obrad autopoprawkę  - jako pkt 5 „Zatwierdzenie planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2007 r” oraz  zmianę numeracji pktów. Ponieważ nie wniesiono 
innych propozycji zmian porządku obrad, poddano pod głosowanie wniosek 
Przewodniczącego RG. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”, w związku z 
czym porządek obrad  przedstawiał się następująco: 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta 
    między Sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
5. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r
6. Sprawy różne
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Wolne wnioski i zapytania

      9. Zakończenie.  
Po czym przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
W pkcie 2 przyjęto protokół z poprzedniej Sesji (bez uwag) jednogłośnie 14głosami „za” 
W pkcie 3 Pan Wójt złożył sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na  ostatniej  Sesji i 
pracy między Sesjami  - jak zał. 
Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono żadnych pytań.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za”. 
W pkcie 4 P.J. Pawlik Skarbnik Gminy przedstawił propozycje zmian w budżecie gminy na 
2006 r - jak zał.
Ponieważ nie wniesiono uwag i nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący RG poddał 
pod głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 14 głosami „za”.
Pkt 4  Plan pracy Komisji Rewizyjnej  na 2007 r omówiła P. M. Liszka – Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej – (zał)
Również w tym temacie nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a przedstawione propozycje, 
uzyskały  aprobatę radnych. 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej został zatwierdzony jednogłośnie 14 głosami „za”.
W sprawach różnych P. St. Marszałek poinformował zebranych o wydaniu folderu kapeli 
„Trzcinicoki”, którego pojedyncze egzemplarze przekazał radnym. 
W pkcie interpelacje i zapytania radnych  jak też w wolnych wnioskach i zapytaniach nikt nie 
zabrał głosu.
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         W związku z tym, że porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący RG zamknął 
obrady IV Sesji Rady Gminy Jasło.

                                                                                                                      
                                                                                                                        Przewodniczący 
                                                                                                                      Rady Gminy Jasło 
                                                                                                                       Wojciech Piękoś

 


